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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ภาวะโภชนาการ
และภาวะสุขภาพของผู ้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล าปาง  
กลุ่มตวัอย่างคือ ผูรั้บบริการจ านวน 158 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีก าหนด 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป  
การชั่งน ้ าหนักและวัดส่วนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ แบบสอบถามด้านพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารและแบบสอบถามด้านภาวะสุขภาพท่ีผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมการท าวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 
ขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์มากกว่า 0.5 ทุกข้อ หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในประเด็น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพ มีค่าเท่ากับ .80 ถ้าใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาร์คในขณะท่ีหาค่าความคงท่ีด้วยการทดสอบซ ้ าในประเด็นเฉพาะพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารมีค่าเท่ากบั .92 ถ้าใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่  

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี 
2. กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์ร้อยละ 57  
3. ภาวะสุขภาพ โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดี 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study food consumption behavior, nutritional status 
and health status of patients at Thai Traditional Medicine Clinic, Thoen Hospital in Lampang. 
The sample was 158 of clients whom selected by purposive sampling based on inclusion criteria. 
The instrument used in this study was a questionnaire consisted of three parts including general 
information, weight and height for nutritional assessment, food consumption behavior and health 
status. It had been approved by ethics committee, Faculty of nursing, Chiang Mai University.  
The content validity approved by three experts. The data show that index of item objective 
congruence ( IOC)  was greater than 0.5 for all items. The reliability of questionnaire including 
food consumption behavior and health status was .80 by using Cronbach’s alpha coefficient.  
Test – retest reliability of questionnaire regarding food consumption behavior was .92 by using 
Pearson's correlation. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 The results of this study showed that: 

1. The overall food consumption behavior of the sample was at a good level. 
2. The sample had over nutritional status with 57%. 
3. The overall health status of the sample was at a good level. 

 The result of this study could be used as a baseline data for promoting appropriate food 
consumption behavior, nutritional status and health status among clients. 


